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ACTA D’OBERTURA PROPOSTES ECONÓMIQUES 
 

 

PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CONTROL DE 
QUALITAT DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE DOS APARCAMENTS SOTERRATS A 
L’AVINGUDA DE LA VERGE DE MONTSERRAT ENTRE EL CARRER DE JAUME CASANOVAS I DE LA 
CARRETERA DE LA MARINA DEL PRAT DE LLOBREGAT 
 

 
En El Prat de Llobregat, en data 30 de maig de 2017 amb l’objecte de donar compliment a allò 
establert  per l’article 83 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i les Instruccions Internes de Contractació 
de l’entitat, es reuneix la Mesa de Contractació amb els següents assistents: 

President: Sr Miquel Bagudanch Gené, Gerent de Prat Espais, SLU. 

Vocal: Ramon Pinazo Rodriguez, Cap d’habitatge de Prat Espais, SLU.  

Vocal: Sr. Josep Mª Villanueva Jiménez, Tècnic/a jurídic de Prat Espais, SLU.  

Vocal: Vanessa Muñoz Navarro, Tècnic/a d’administració.  

Sr/a. Estela Moreno Pérez, Advocada, qui actuarà com a Secretaria de la Mesa de Contractació. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
L’objecte de la present és deixar constància de tot allò actuat en relació amb l’obertura de les 
proposicions econòmiques presentades pels licitadors. 
 
No assisteix a l’acta cap licitador. 
 
1.- Comença l’acte d’obertura de proposicions donant lectura a l’anunci del contracte i procedint 
seguidament al recompte de les proposicions presentades i a la seva confrontació amb les dades que 
figuren al registre de la oficines receptora. 
 
2.- Acte seguit, es dóna coneixement del nombre de proposicions rebudes i nombre de licitadors, 
comprovant la presència dels sobres que contenen les seves ofertes en les mateixes condicions en 
que van ser presentats. En aquest punt per la Secretària de la Mesa s’aclareix que, per error, es va 
incloure el nom de CONTROL TÉCNICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.A.  com admesa a la licitació, 
però aquest a empresa no ha presentat oferta a aquesta licitació. 
 
Així mateix, es verifica que la documentació és correcta i s’adequa a les condicions i requisits que 
s’exigeixen en el Plec de Bases per a l’adjudicació de la prestació. 
 
No havent sorgit discrepàncies entre les proposicions que obren en poder de la Mesa i les que es 
dedueixen com presentades dels certificats estesos, ni havent-ne presentat dubtes sobre les 
condicions de secret de la seva custòdia, el President de la Mesa manifesta el resultat de la 
qualificació de la documentació administrativa presentada pels candidats, indicant els admesos, els 
exclosos i les causes d’inadmissió dels mateixos, tot notificant l’esmentat resultat als assistents. 
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Abans de l’obertura de la primera proposició, la Secretària de la mesa convida als presents a 
manifestar qualsevol dubte i a demanar els aclariments que considerin necessaris, d’acord amb el 
que disposa el Plec de clàusules administratives, les Instruccions Internes de Contractació. No es 
planteja cap. 
 
3.- No havent més assumptes previs es procedeix a l’obertura de les proposicions i, en conseqüència, 
la Mesa de Contractació deixa constància que 
 
El PRESSUPOST DE LICITACIÓ global és de 154.737,56 (IVA exclòs), amb el següent desglossament 
per lots : 

 

• Lot 1: 67.237,58 € abans d’IVA, amb el desglossament que figura al plec de clàusules 
particulars 

 

• Lot 2: 87.499,98 € abans d’IVA, amb el desglossament que figura al plec de clàusules 
particulars 

 
L’import total de les proposicions econòmiques presentades per les empreses licitadores és el que 
s’indica a continuació: 
 
LOT 1: APARCAMENT OEST ENTRE ELS CARRERS JAUME CASANOVAS I FREDERIC SOLER 

 

INEMA, S.L. 55.086,75€ 

GEOTECNIA Y CONTROL DE QUALITAT, S.A. 57.420,89€ 

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 
 

59.976,23€ 

APPLUS NORCONTROL, SLU. 
 

57.473,78€ 

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL 58.181,15€ 

EPTISA, ENGINYERIA I SERVEIS, S.A.U. 57.152,39€ 

 
 
LOT 2: APARCAMENT EST ENTRE EL CARRER FREDERIC SOLER I LA CARRETERA DE LA MARINA  
 

INEMA, S.L. 72.624,03€ 

GEOTECNIA Y CONTROL DE QUALITAT, S.A. 73.149,98€ 

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 
 

77.434,86€ 

APPLUS NORCONTROL, SLU. 
 

75.057,96€ 

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL 75.055,77€ 

EPTISA, ENGINYERIA I SERVEIS, S.A.U. 74.259,38€ 

 
Sense cap més assumpte que tractar, es tanca la sessió,  

 
Signat:       
 
President       Secretària            
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